ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε.
Δημοσιοποίηση Παροχών σύμφωνα με το Άρθρο 66
Ν4316/2014 για το έτος 2017.
Μεθοδολογία Δημοσιοποίησης
Στο άρθρο 66 παρ. 7α του Ν.4316/2014 προβλέπεται ότι οι φαρμακευτικές
εταιρείες στην Ελλάδα θα δημοσιοποιούν αναφορικά με την προώθηση των
συνταγογραφούμενων φαρμάκων, σε ατομική βάση ανά αποδέκτη κάθε
παροχή που χορηγούν προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ), εκτός από τα κόστη από τις έρευνες αγοράς, τα
γεύματα και τα ποτά καθώς και αντικείμενα αμελητέας αξίας εφαρμογών
ιατρικής και εκπαιδευτικής χρήσης. Επιπροσθέτως, ο Κώδικας
Δημοσιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Φαρμακευτικών Βιομηχανιών
και Συνδέσμων (EFPIA) απαιτεί τη γνωστοποίηση των πληρωμών και
παροχών προς Επαγγελματίες Υγείας (ΕΥ) και Επιστημονικούς Υγειονομικούς
Φορείς (ΕΥΦ).
•

29 Ιουνίου 2016: η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα εξέδωσε γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία η ως άνω
υποχρέωση δημοσιοποίησης θα θεωρείται ότι περιορίζεται μόνο στα
προωθητικά συνέδρια τύπου Β.

•

13 Απριλίου 2017: η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, απέρριψε σχετική αίτηση θεραπείας του ΕΟΦ.

•

27 Ιουνίου 2017: ο ΕΟΦ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση
καλώντας τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε προϊόντα
αρμοδιότητας ΕΟΦ να υποβάλλουν τα εν θέματι στοιχεία για τις
«Επιστημονικές Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων από Εταιρείες
προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του
ΕΟΦ.

•

6 Ιουνίου 2018: ο ΕΟΦ ανάρτησε στην ιστοσελίδα του ανακοίνωση που
αφορά στη Δημοσιοποίηση Στοιχείων για Επιστημονικές Εκδηλώσεις
του 2017, καλώντας τις επιχειρήσεις να υποβάλλουν για το χρονικό
διάστημα 1/1-31/8/2017 τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε Επιστημονικές
Εκδηλώσεις προώθησης πωλήσεων (τύπου Β΄) και για το χρονικό
διάστημα 1/9-31/12/2018 τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε όλες τις
παροχές σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις/Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων
Εσωτερικού-Εξωτερικού.

Η δημοσιοποίηση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας στις σχέσεις της
ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. με τους ΕΥ και ΕΥΦ καθώς και στην προάσπιση του
δικαιώματος των ασθενών να γνωρίζουν τη σχέση της εταιρείας με την
επιστημονική κοινότητα.
Δεδομένων των ανωτέρω η ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. αποφασίζει να εναρμονιστεί με
το Νομοκανονιστικό Πλαίσιο και να υποβάλλει στον ΕΟΦ σε ατομική βάση τις
παροχές προς τους ΕΥ ως εξής: για το χρονικό διάστημα 1/1-31/8/2017 τα
στοιχεία που αντιστοιχούν σε Επιστημονικές Εκδηλώσεις τύπου Β΄ και για το
χρονικό διάστημα 1/9-31/12/2018 το σύνολο των παροχών σε Επιστημονικές
Εκδηλώσεις/Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων Εσωτερικού-Εξωτερικού.
Οι παροχές προς ΕΥΦ δημοσιοποιούνται σε ατομική βάση υποβάλλοντας
στοιχεία για ολόκληρο το ημερολογιακό έτος 2017.
Παράλληλα η εταιρεία δηλώνει πως κατά το έτος 2017 διοργάνωσε
εκδηλώσεις που δεν είχαν προωθητικούς σκοπούς αντιθέτως είχαν
αποκλειστικά και αυστηρά εκπαιδευτικό ή ερευνητικό χαρακτήρα, ως εκ
τούτου και εν αναμονή νεώτερων διευκρινίσεων, δημοσιοποιεί στην
ιστοσελίδα της https://www.aenorasis.com τις παροχές κατά το έτος 2017
προς τους ΕΥ συγκεντρωτικά και τις παροχές προς τους ΕΥΦ σε ατομική
βάση.
Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται καλύπτουν το σύνολο των παροχών που
έχουν πραγματοποιηθεί από την ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε., αναφορικά με την
προώθηση συνταγογραφούμενων φαρμάκων, προς τους Ε.Υ. και τους Ε.Υ.Φ.
των οποίων η επαγγελματική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα.
Όλα τα στοιχεία των παροχών που δημοσιοποιούνται αντλούνται από το
σύστημα των οικονομικών δεδομένων της εταιρείας.

Στο παρόν Μεθοδολογικό Σημείωμα περιγράφονται τα στοιχεία βάσει των
οποίων κατηγοριοποιήθηκαν και δημοσιοποιούνται οι παροχές της
ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. προς τους Επαγγελματίες Υγείας και τους Επιστημονικούς
Υγειονομικούς Φορείς κατά το έτος 2017.

Χρονικοί Προσδιορισμοί
Η δημοσιοποίηση περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες ή παροχές υπηρεσίας που
πραγματοποιήθηκαν ή/και πληρώθηκαν από 1/1/2017 έως 31/12/2017.
Παροχή προς ΕΥΦ:
1. Παροχή σε Αξία: Ως ημερομηνία παροχής λαμβάνεται η ημερομηνία
πληρωμής. Οι παροχές για Εταιρικές Χορηγίες Εκδηλώσεων αποτελούν
εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα καθώς ως ημερομηνία παροχής θεωρείται η
τελευταία ημέρα της εκδήλωσης.
2. Παροχή σε Είδος: Ως ημερομηνία παροχής λαμβάνεται η ημερομηνία
παράδοσης δηλαδή η ημερομηνία που φέρει το Δελτίο Αποστολής.
Παροχή προς ΕΥ:
1. Όσον αφορά τις παροχές που σχετίζονται με κόστη εγγραφής ή/και
μετάβασης-διαμονής, ημερομηνία παροχής λαμβάνεται η τελευταία
ημερομηνία της εκδήλωσης.
2. Όσον αφορά τις παροχές που σχετίζονται με αμοιβές για συμβουλευτικές
και άλλες υπηρεσίες, ως ημερομηνία παροχής λαμβάνεται η ημερομηνία
πληρωμής.
*Σε περίπτωση παροχής προς ΕΥ ή ΕΥΦ μέσω ΕΛΚΕ ή ΕΛΚΕΑ, η
ημερομηνία παροχής είναι η ημερομηνία πληρωμής προς τον ΕΛΚΕ ή τον
ΕΛΚΕΑ.
Στη δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται για τους Επαγγελματίες Υγείας
(ΕΥ) τα ακόλουθα:
1.Το σύνολο της οικονομικής αξίας των εγγραφών σε επιστημονικές
εκδηλώσεις για το έτος συγκεντρωτικά.
2.Το σύνολο της οικονομικής αξίας των εισιτηρίων ή άλλων εξόδων
μετακίνησης και των διαμονών στο πλαίσιο συμμετοχής σε επιστημονική
εκδήλωση για το έτος συγκεντρωτικά.

3.Το σύνολο των τιμητικών αμοιβών στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών για το
έτος
συγκεντρωτικά
περιλαμβανομένων
τυχόν
παρακρατήσεων
ΕΛΚΕ/ΕΛΚΕΑ.
4. Το σύνολο άλλων δαπανών που σχετίζονται με αμοιβές για συμβουλευτικές
υπηρεσίες (μετακινήσεις και διαμονές).*
* Τα έξοδα μετάβασης και διαμονής ομιλητών που έχουν εγγραφεί για
συμμετοχή σε μια εκδήλωση καταγράφονται στην κατηγορία των
Εκδηλώσεων.

Αξία Διαμονής- Μετακίνησης
Οι αξίες των διαμονών-μετακινήσεων είναι μικτές και περιλαμβάνουν όλους
τους προβλεπόμενους φόρους.
Αξία Εγγραφής
Οι αξίες των εγγραφών είναι οι αγοραίες μικτές αξίες όπως θα καταβάλλονταν
από την/τον ΕΥ ανάλογα με το χρονικό πλαίσιο που έγινε η επιβεβαίωση της
συμμετοχής της/του (early ή late ή on the spot registration).

Ομαδικά Κόστη
Τυχόν ομαδικά κόστη (π.χ. κόστη μεταφοράς με λεωφορείο) έχουν επιμεριστεί
σε κάθε συμμετέχοντα αποδέκτη.
Ακυρώσεις συμμετοχής/ Μερική Συμμετοχή
Η δημοσιοποίηση δεν περιλαμβάνει τυχόν ακυρωτικά, που έχει επιβαρυνθεί η
εταιρεία λόγω μη συμμετοχής της/του ΕΥ σε προγραμματισμένη ενέργεια και
αφορούν στην πραγματική συμμετοχή της/του ΕΥ στην εκάστοτε επιστημονική
εκδήλωση.
Η παροχή σε περίπτωση μερικής συμμετοχής του ΕΥ σε εκδήλωση,
δημοσιοποιείται.

Στη δημοσιοποίηση περιλαμβάνονται για
Υγειονομικούς Φορείς (ΕΥΦ) τα ακόλουθα:

τους

Επιστημονικούς

1. Το σύνολο της οικονομικής αξίας των χορηγιών ανά ΕΥΦ για το έτος.
2. Το σύνολο της οικονομικής αξίας των δωρεών ανά ΕΥΦ για το έτος.
Περιλαμβάνονται οι Επιχειρηματικές, οι Εκπαιδευτικές Δωρεές και οι
Επιχορηγήσεις Έρευνας.
3. Το σύνολο της οικονομικής αξίας των Αμοιβών για Έρευνα και Ανάπτυξη
για το έτος συγκεντρωτικά. Οι αμοιβές αυτές σχετίζονται με τη διεξαγωγή
κλινικών μελετών, μη κλινικών μελετών και μη παρεμβατικών μελετών. Η
ΕΝΟΡΑΣΙΣ Α.Ε. δηλώνει πως δεν διεξήγαγε παρόμοιες δραστηριότητες κατά
το έτος 2017.

Φ.Π.Α. ανά Περίπτωση
•
•
•
•
•

Κόστη Εκδηλώσεων: Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
Εταιρικές Χορηγίες: Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
Δωρεές: Δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ
Αμοιβές για Συμβουλευτικές και άλλες Υπηρεσίες: Δεν περιλαμβάνεται
ο ΦΠΑ
Άλλες δαπάνες που σχετίζονται με Συμβουλευτικές Υπηρεσίες:
Περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ

Νόμισμα
Όλες οι δημοσιοποιούμενες μεταβιβάσεις οικονομικής αξίας είναι σε ευρώ.

